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Maria’s lied 
 
Met kerst gekomen 
werd hij geboren in een stille nacht. 
Niet in een groot paleis met heel veel pracht. 
Niet iedereen had hem zo hier verwacht. 
 
Kind van mijn dromen 
waarvan gezegd wordt dat hij vrede brengt, 
die volgens veel verhalen liefde schenkt, 
geneest en heelt bij wie er aan hem denkt. 
 
Refrein Ja, Hij gelooft in mij, 

Hij ziet toekomst in ons allebei. 
Als ik dat vertrouw dan ben ik vrij, 
want ik weet: Hij kiest voor mij. 
Hij volgt z’n eigen spoor, 
waarvan ik weleens geluiden hoor. 
Tegendraads of niet, hij gaat wel door, 
zo gedreven, hij. 
Hij gelooft in mij. 

 
De zoon van David 
die raad geeft en daarbij ook koning is, 
bevrijdt van angst en hoop geeft bij gemis,  
een zoon van God, licht in de duisternis. 
 
Geloof en liefde 
zijn woorden die hij waarmaakt op zijn tijd. 
Hij geeft weer hoop aan wie er leeft en lijdt; 
gezalfde, hij die komt, verbindt, verblijdt. 
 
Refrein Ja, Hij gelooft … 
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